
Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty smar
w punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i
dostarczane na żądanie.

Cechy charakterystyczne i zalety

Dodatki obecne w smarze UniWay LiX 815 Pa HP wiaza sie ze struktura mydla, co zapewnia optymalne wlasciwosci
wysokocisnieniowe. Gwarantuje to ogromna nosnosc i doskonala ochrone przed zuzyciem. Osiagi produktu
pozwalaja zmniejszyc czestotliwosc dosmarowywania. Zawiera dodatki przeciwdzialajace korozji i utlenianiu. Dzieki
bardzo duzej termostabilnosci i dobrym wlasciwosciom przylegania smar ten bardzo dobrze sprawdza sie w
warunkach wysokiej temperatury, wysokiej wilgotnosci i niebezpieczenstwa wnikania wody. UNIWAY LIX 815 PA HP
Smar ten jest niezwykle odporny na duze obciazenia, dzialanie wody i wysokie temperatury.

Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

UNIWAY LIX 815 PA HP

Wyjatkowo dobrze sprawdza sie w srodowisku korozyjnym, w wysokich temperaturach i/lub przy niewielkich
predkosciach, np. w lozyskach waleczkowych wykorzystywanych w modulach suszarniczych maszyn papierniczych.
Produkt bardzo dobrze nadaje sie równiez do innych zastosowan, w których wystepuja duze obciazenia, wilgoc i
wysokie temperatury oraz panuja warunki sprzyjajace korozji. Produkt zaleca sie stosowac w temperaturach z
zakresu od -40°C do +180°C. Dopuszczalne sa chwilowe skoki temperatury do wartosci 220°C. Jego konsystencja
czyni go odpowiednim do ukladów centralnego smarowania wykorzystywanych w przemysle.
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Zaklasyfikowano jako L-XDEIB1.5 zgodnie z wymaganiami normy ISO 6743-9. Zaklasyfikowano jako KPHC1.5P-40
zgodnie z wymaganiami normy DIN 51502. Zatwierdzono po przetestowaniu w SKF Emcor w sposób zgodny z
wymaganiami normy SIS 155130. Zatwierdzono po przetestowaniu za pomocą SKF R2F przez wykonanie prób
eksploatacyjnych A i B

Syntetyczny smar przeznaczony do stosowania w wysokich
temperaturach

UNIWAY LIX 815 PA HP to zapewniajacy uzyskiwanie wysokich osiagów smar wytwarzany z syntetycznego oleju
bazowego i zageszczany kompleksowym mydlem litowym. Produkt zostal zoptymalizowany pod katem smarowania w
wysokich temperaturach i/lub przy niewielkich predkosciach oraz pod duzym obciazeniem.
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne

ISO 2592

>260

kg/m3

-
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Lepkość oleju bazowego w
temperaturze 40°C
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Klasa NLGI

Lepkość oleju bazowego w
temperaturze 100°C
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Wartość
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Charakterystyka

N

Zagęszczacz

Przenikanie, przepracowane 100
000 suwów
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mm²/s
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°C
ISO 20623

ISO 2137

Gęstość w temperaturze 20°C
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Temperatura kroplenia

Metoda

ISO 3104

1.5

860

Przenikanie, przepracowane 60
suwów


